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Sanering grond atletiekbanen GAC

Vandaag is  gestart  met  de sanering van  verontreinigde grond op het  terrein van de

Gooische Atletiek Club (GAC). In februari stemde de gemeenteraad in met de renovatie

van  de  atletiekbaan.  Vanwege  klimaatverandering  en  in  lijn  met  het  gemeentelijk

watermanagementplan  is  bij  de  renovatie  gekeken  naar  manieren  om regenwater  te

infiltreren door het plaatsen van infiltratiekratten.  Vóór de graafwerkzaamheden vond

bodemonderzoek plaats. Daaruit bleek dat de grond verontreinigd was. De resultaten

zijn aanleiding om de grond te saneren.

In het  grondwater  is geen verontreiniging vastgesteld  en er  is  geen acuut  gevaar voor de

volksgezondheid.  Het  terrein  is  gedurende  de  werkzaamheden  afgesloten  en  alleen

toegankelijk  voor  de  aannemer.  Omdat  de  medewerkers  van  de  aannemer  actief  met  de

vervuilde grond in aanraking kunnen komen, werken zij met beschermende kleding en werken

zij met machines onder overdruk om bouwstof zoveel mogelijk te beperken. De bedrijven en

organisaties  die  gevestigd  zijn  rondom  het  terrein  zijn  geïnformeerd.  Er  wordt  voor  hun

medewerkers en studenten en omwonenden niet tot nauwelijks overlast verwacht als gevolg

van de werkzaamheden, behalve bij bouwactiviteiten behorend verkeer en geluid.

Impact

De kosten van de sanering worden op dit moment geschat op € 300.000 tot

€ 350.000. De huidige planning is om de atletiekbaan op 1 november op te leveren. Tot die tijd

blijven de leden en andere gebruikers van de baan op andere locaties sporten.

Oorzaak

Voordat er een kunststofbaan kwam, lag er een sintelbaan. Sintels zijn verbrandingsresten van

steenkool afkomstig van de hoogovens bij de productie van staal. Sintels werden decennialang

gebruikt  als  verharding voor wegen en net  als hier  ook voor  sintelbanen voor bijvoorbeeld

atletiek en paardensport.

Renovatie en modernisering

De Gooise Atletiek Club (GAC) heeft in samenwerking met de Atletiekunie in een renovatie- en

moderniseringsplan aan de gemeente gevraagd de atletiekbaan uit te breiden van zes naar

acht  banen. De kosten van deze grootschalige renovatie  waren hoger dan de middelen in

meerjaren onderhoudsplan sportvelden (MOP). Om het renovatie- en moderniseringsplan uit te

voeren heeft de gemeenteraad in februari extra netto investeringskrediet beschikbaar gesteld.

Daarmee  wordt  de  baan  gerenoveerd  en  uitgebreid  en  voldoet  deze  aan  wedstrijd-  en

veiligheidsvereisten.

Intensief gebruik
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De GAC behoort tot de vijf grootste atletiekverenigingen van Nederland met circa 1.600 leden,

begeleid door ongeveer 200 trainers en 200 vrijwilligers. De gemeente Hilversum is eigenaar

van de door de vereniging gebruikte atletiekbaan aan het Arenapark 103 en verantwoordelijk

voor het uitvoeren van renovaties en aanpassingen om te voldoen aan de eisen voor veiligheid

en wedstrijdgeschiktheid. De baan wordt intensief gebruikt door de GAC, Nike en het ROC.

Meer informatie

Voor meer informatie: pers@hilversum.nl/ 06 - 34 34 20 75

Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier
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